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KATALOG VÝROBKŮ
CHRÁNĚNÉ DÍLNY KOPEČEK

ŠICÍ DÍLNA

VZORY A BARVY DLE DOMLUVY
Možnost namalování či vyšití loga, názvu či jména, připojení firemní kartičky ap.

Koník
rozměry 17 x 19 cm

77,-

Panáček/Panenka
výška 30 cm

99,-

Želva
plněná pohankou, rozměry 20 x 13 cm

120,-

Sova
výška 17 až 19 cm

148,-

Myš
délka 30 cm

99,-

Zajíc velký/malý
výška: velký 30 cm / malý 20 cm

99,-/77,-

Pejsek
rozměry 30 x 24 cm

148,-

Slon velký / malý
rozměry 35 x 30 cm / 30 x 28 cm

240,- / 148,-

Kočka stojící / malá / sedící
 délka 35 cm / 14 x 15 cm/ výška 30 cm

160,- / 77,- / 148,-



CHRÁNĚNÉ DÍLNY KOPEČEK
Sdružení Neratov, z.s.

Bartošovice v Orl.h. 15, 517 61
Tel. +420 731 604 084, mail kopecek@neratov.cz

WWW.KOPECEK.NERATOV.CZ

V České republice žije téměř milion lidí s postižením. Jednou z možností, jak je podpořit, je nakoupit výrobky či 
služby chráněných dílen. V chráněných dílnách Kopeček pracuje přes 30 osob s postižením, celkově Sdružení 
Neratov zaměstnává více než 100 handicapovaných. Svůj nákup u nás můžete uplatnit jako tzv. náhradní plnění 
a nahradit tak zákonnou povinnost firem s více než 25 pracovníky zaměstnávat osoby s postižením.

VŠECHNY UVEDENÉ CENY 
JSOU V KČ A S DPH

Tkaná taštička
pro malé slečny, 13 x 15 cm

77,-

Penál zavinovací
na suchý zip, pojme 12 pastelek, 30 x 22 cm

105,-

Vonná poduška
plněná vonným kořením, 14 x 14 cm

60,-

Pohankový polštářek
s malovanými motivy, 14 x 25 cm

100,-

Sedák s potahem
plněný pohankou, rozměry 26 x 25 cm

420,-

Šnek velký / malý
izolace do oken a dveří, délka 140 cm / 80 cm

280,- / 190,-

Kapřík
rozměry 44 x 44 cm

160,-

Akvarijní rybka
rozměry 30 x 20 cm

99,-

Beruška
rozměry 25 x 20 cm

175,-

Výrobky z Kopečku mají uděleny certifikáty “Orlické hory – Originální produkt” a “Práce 
postižených”. Kupujete tedy kvalitní zboží vyrobené ve férovém pracovním prostředí podle 

původních řemeslných postupů.


